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TrTrTrTrééééningmodulok:ningmodulok:ningmodulok:ningmodulok:

• Automatizált akcióterv készítése a résztvevık számára határidıs feladataik 

kategorizálásával és priorizálásával

• Ismétlıdı feladatok rendszerezése felelısségi-helyettesítési mátrixban

• Komplex, több szereplıs projektek feladatainak ütemezése és követése 

automatizált projekt tervben

• Megbeszélések hatékony elıkészítése és dokumentálása strukturált 

eszközökkel

• A munkaidı beosztásának támogatása feladatcsoportosítással, az idırablók, 

megszakítások azonosításával és kezelésével

• Új, gyorsabb módszerek riportok, grafikonok létrehozására, információk 

megjelenítésére, munkafolyamatok hatékony monitorozására, a döntéshozás 

elısegítésére

• Adattáblák feltöltésének, kezelésének automatizálása, a manuális munka 

minimalizálása érdekében

• Fájlok gyorsabb kezelése és a számítógépes környezet testre szabása

• Egységes „legjobb gyakorlatok” (Best Practice) alkalmazása a folyamatok 

több szervezeti egység közötti menedzselésére, az adatok egységességének 

biztosítása

• A résztvevık napi elektronikus levelezésének optimalizálása

Innovatív, multinacionális vezetıi tapasztalatok alapján összegyőjtött feladatszervezfeladatszervezfeladatszervezfeladatszervezéééési msi msi msi móóóódszereket, dszereket, dszereket, dszereket, illetve haladhaladhaladhaladóóóó MS Excel MS Excel MS Excel MS Excel éééés Outlook s Outlook s Outlook s Outlook 

ididididıııımegtakarmegtakarmegtakarmegtakarííííttttáááási trsi trsi trsi trüüüükkkkkkkkööööketketketket egyszerre, egymással összekötve tanulnak meg a tréning résztvevıi. 

A tréning célja, hogy a munkahelyen elıforduló határidıs és rendszeres feladatok, problémák megoldására kialakítson egy egysegy egysegy egysegy egysééééges, ges, ges, ges, 

strukturstrukturstrukturstrukturáááált gondolkodlt gondolkodlt gondolkodlt gondolkodáááásmsmsmsmóóóódotdotdotdot. Konkrét lépéslistát ad a munkatársaknak kkkkéééész szsz szsz szsz száááámmmmííííttttóóóóggggéééépes segpes segpes segpes segéééédfdfdfdfáááájlokbanjlokbanjlokbanjlokban, melyeket azonnal 

használhatnak. Tippeket, trükköket nyújt a kollégáknak sajsajsajsajáááát szt szt szt száááámmmmííííttttóóóóggggéééépes munkafelpes munkafelpes munkafelpes munkafelüüüületletletletüüüük testre szabk testre szabk testre szabk testre szabáááássssáááában, automatizban, automatizban, automatizban, automatizáááálllláááássssáááábanbanbanban, hogy 

optimalizálhassák azt saját feladataik hatékonyabb elvégzésére. 

A tréning eszköztárának alkalmazásával csökken kollégáinak túlterheltsége, kevesebb idkevesebb idkevesebb idkevesebb idıııı---- éééés energiars energiars energiars energiarááááfordfordfordfordííííttttáááássalssalssalssal tudják feladataikat 

elvégezni.

A munkahelyi alkalmazA munkahelyi alkalmazA munkahelyi alkalmazA munkahelyi alkalmazáááás ts ts ts táááámogatmogatmogatmogatáááása sa sa sa ---- CoachingCoachingCoachingCoaching::::

A tréningen részt vett kollégák utókövetéséhez 

egyegyegyegyééééni vagy csoportos ni vagy csoportos ni vagy csoportos ni vagy csoportos coachingracoachingracoachingracoachingra is lehetıség van, 

ahol a tréningen tanultak átismétlése mellett saját, 

munkahelyi helyzeteikre találunk megoldást, 

továbbfejlesztési lehetıséget a tréningen elsajátított 

módszerekkel és számítógépes eszközökkel.

VezetVezetVezetVezetııııkkkkéééént szeretnnt szeretnnt szeretnnt szeretnéééé nnnnöööövelni kollvelni kollvelni kollvelni kollééééggggáááái munkavi munkavi munkavi munkavéééégzgzgzgzéééési hatsi hatsi hatsi hatéééékonyskonyskonyskonysáááággggáááát?t?t?t?

A résztvevık gyakorlati példákon keresztül, 

multinacionális munkakörnyezetben is 

mőködı, kipróbált módszereket sajátítanak el.



MiMiMiMiéééért rt rt rt „„„„kkkkéééészszszszüüüültltltlt”””” el a SYTel a SYTel a SYTel a SYT®®®® trtrtrtrééééning?ning?ning?ning?

Már megint ugyanazon kollégák nevei köszönnek vissza, mint tavaly vagy a korábbi években. A téma is ugyanaz: IdIdIdIdııııgazdgazdgazdgazdáááálkodlkodlkodlkodáááássss. Az 

„örök” igény, a képzési tervek megkerülhetetlen, de számunkra megoldhatatlannak tőnı eleme. 

HR képzési vezetıként az ügyvezetı igazgatótól azt a feladatot kaptam, hogy találjak megnyugtató megoldást. Inga modell, 

feladatpriorizálás: sürgıs-fontos feladatok, megzavarások, idırablók kezelése... Túl vagyunk rajtuk! Az elvek, elmAz elvek, elmAz elvek, elmAz elvek, elmééééletek ismerete letek ismerete letek ismerete letek ismerete 

hasznos, de ezek nem tudnak behasznos, de ezek nem tudnak behasznos, de ezek nem tudnak behasznos, de ezek nem tudnak beééééppppüüüülni a mindennapokbalni a mindennapokbalni a mindennapokbalni a mindennapokba, így az elért eredmény csekély.

Az autómban ülök, a csúcsforgalomban hazafelé tartok. Az agyam még mindig a téma körül forog. Közben valami vicces mősor szól a 

rádióban. Megint a szokásos álhír: „…angol kutatók felmérése alapján 100 emberbıl 95 pénzt szeretne nyerni. És mi van a maradék 5-

tel? İk idıt szeretnének nyerni, hogy elköltsék a pénzüket!” Ez nálunk is jó lenne! Már látom magam elıtt a feliratot a cégben: „„„„A mai A mai A mai A mai 

nap nyertese Kovnap nyertese Kovnap nyertese Kovnap nyertese Kováááács Istvcs Istvcs Istvcs Istváááán pn pn pn péééénznznznzüüüügyi munkatgyi munkatgyi munkatgyi munkatáááárs, nyeremrs, nyeremrs, nyeremrs, nyereméééénye plusz 35 perc. Istvnye plusz 35 perc. Istvnye plusz 35 perc. Istvnye plusz 35 perc. Istváááán szn szn szn száááámmmmáááára a nyeremra a nyeremra a nyeremra a nyereméééényt a HR osztnyt a HR osztnyt a HR osztnyt a HR osztáááály biztosly biztosly biztosly biztosíííította.totta.totta.totta.””””

Végigfut rajtam a gondolat, lehet, hogy nem is gazdálkodni kellene az idıvel, hanem megnyerni? Vagy nem elveszíteni? De mikor, 

mibıl? 

Másból nem, csak a naponta elvégzendı feladatokból: a levelezlevelezlevelezlevelezéééésbsbsbsbııııl, az egyl, az egyl, az egyl, az egyééééni ni ni ni éééés csoportos feladatokbs csoportos feladatokbs csoportos feladatokbs csoportos feladatokbóóóól, a riportok kl, a riportok kl, a riportok kl, a riportok kéééészszszszííííttttéééésssséééébbbbııııllll stb. 

lehet perceket spórolni. De talán pont ezekbıl jöhet össze a napi 35 plusz perc a nyereményre.

Hagyjuk az elméleteket! Vegyük végig azokat a gyakorlati gyakorlati gyakorlati gyakorlati problproblproblprobléééémamegoldmamegoldmamegoldmamegoldáááásisisisi mmmmóóóódszereket dszereket dszereket dszereket éééés IT trs IT trs IT trs IT trüüüükkkkkkkkööööketketketket, melyek segítenek a napi 

feladatok gyorsabb megoldásában. Ha ezeket sorba vesszük és rendszerbe szervezzük, a tanulságok megteremtik majd a közös 

szemléletet, ami más esetekben is használható, és amivel idı takarítható meg. 

Így született meg a SYT tréning alapgondolata.

A „pörgıs” tréningen a résztvevık élvezik, hogy nem linenem linenem linenem lineáááárisan mozgunkrisan mozgunkrisan mozgunkrisan mozgunk, hanem sokkal izgalmasabb módon folyamatosan, tervezetten folyamatosan, tervezetten folyamatosan, tervezetten folyamatosan, tervezetten 

vvvvááááltunk a kltunk a kltunk a kltunk a küüüüllllöööönbnbnbnböööözzzzıııı terterterterüüüületek kletek kletek kletek köööözzzzöööötttttttt, felépítve bennük a a a a „„„„teljes kteljes kteljes kteljes kéééépppp”””” áááátltltltlááááttttáááássssáááátttt. Gyakori problémáik sokkal gyorsabb megoldásainak 

megismerése olyan „élményeket” okoz nekik, hogy sokan hangosan felsóhajtanak („miért nem tudtam én ezt már hamarabb?”). A A A A 

kkkküüüüllllöööön kn kn kn kéééérdrdrdrdéééésekresekresekresekre is nagyon szívesen válaszolok és mindig nagy örömöt szerez számomra, amikor a résztvevıknek saját, több hónapja 

megoldatlan problémáira sikerül módszert találni, egyegyegyegyééééni hozzni hozzni hozzni hozzááááadott adott adott adott éééértrtrtrtééééket advaket advaket advaket adva számukra. A témákhoz kapcsolt humor és az 

interaktív feladatok támogatják a sok tudnivaló elsajátítását és a jó hangulat fenntartását, azt az élményt szeretném átadni a 

résztvevıknek, hogy sok sok sok sok úúúújat jat jat jat „„„„tanuljanaktanuljanaktanuljanaktanuljanak”””” éééés ks ks ks köööözben jzben jzben jzben jóóóól is l is l is l is éééérezzrezzrezzrezzéééék magukatk magukatk magukatk magukat.
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A SYTA SYTA SYTA SYT®®®® trtrtrtrééééning trning trning trning tréééénere: nere: nere: nere: Jobbágy Szabolcs

Képzési és 
szervezetfejlesztési vezetı

2009 2009 2009 2009 –––– 2010201020102010
AlllianzAlllianzAlllianzAlllianz HungHungHungHungáááária ria ria ria ZrtZrtZrtZrt....

Okleveles közgazdász
Vezetés-Szervezés
Marketingkommunikáció

1996 1996 1996 1996 –––– 2001200120012001
Budapesti KBudapesti KBudapesti KBudapesti Köööözgazdaszgazdaszgazdaszgazdasáááágtudomgtudomgtudomgtudomáááányi nyi nyi nyi éééés s s s 
ÁÁÁÁllamigazgatllamigazgatllamigazgatllamigazgatáááási Egyetemsi Egyetemsi Egyetemsi Egyetem

HR képzési-fejlesztési 
koordinátor

2001 2001 2001 2001 –––– 2004200420042004
ArtesynArtesynArtesynArtesyn Technologies Hungary Kft.Technologies Hungary Kft.Technologies Hungary Kft.Technologies Hungary Kft.

Humánerıforrás vezetı2004200420042004
ArtesynArtesynArtesynArtesyn Technologies Hungary Kft.Technologies Hungary Kft.Technologies Hungary Kft.Technologies Hungary Kft.

Közép-európai képzési 
vezetı

2004 2004 2004 2004 –––– 2009200920092009
Flextronics International Kft.Flextronics International Kft.Flextronics International Kft.Flextronics International Kft.

1. Six Sigma Zöld Öves képesítés
2. Legjobb Gyakorlat Díj a képzési rendszerért

info@actcontroll.hu

www.actcontroll.hu

Tel.: 20/978-3615


